SB18

Skolebestyrelsesmøde 14.04.2021
Tidspunkt: kl. 17.00 – 19.00. Afvikles digitalt
Forældrerepræsentanter: Maria Josefine Skjøtt S. Andersen (MSA), Helle Liske Rosenvinge (HLR), Loa Dahl
Iversen (LDI), Kirstine Rosenbeck Gøeg (KRG),
Medarbejderrepræsentanter: Trine Thorst Rottbøll (TR)
Ledelsesrepræsentanter: Mette Sun Otte, Jørn Skovmand (JØ), Jesper Foldberg Nielsen (JN)
Afbud: Heidi Johansen (HJ), Dorthe Kristine Thidemann (DKT), Christian Rose Jensen (CJ), Linda Marie Smith
Pedersen (LSP)
Referent: Jesper Foldberg Nielsen (JN)

1. Gensidig orientering (10 minutter)
a. Nyt fra ledelsen
Aalborg Kommune har lavet en aftale med Bloomsights – et elevorienteret digitalt
trivselsværktøj. I den kommende periode vil skolen afprøve værktøjet og efterfølgende tage
stilling til om det er et værktøj, der skal anvendes i det fremadrettede arbejde med trivsel.
Det er tid til den årlige trivselsmåling. På de pædagogiske møder i næste uge er
Trivselsmålingen på programmet. Efterfølgende kommunikeres til forældre.
Kærbyskolen er blevet udvalgt af Skoleudvalget til at lave en status på trivsel og læring
ovenpå Corona-situationen. SB18-formændende er i samme forbindelse inviteret til online
arrangement d. 4.maj, hvor emnet skal behandles.
Skolen har netop slået en børnehaveklasseleder-stilling op til besættelse d. 1.august. Det er
en fuldtidsstilling, der kan ansøges på helt almindeligvis.
Skolen har haft besøg af rotter i værkstedet ved varme- og ventilationsrummet ved siden af
personaleindgangen. Der er blevet lukket et hul, hvor rotterne kunne komme ind.
MO har haft en møde med en repræsentant fra VesterMariendal. Der kan blive en udfordring
ift. betaling. Punktet tages op i bestyrelsen når dette er afklaret.
b. Nyt fra elevrådet
Der har ikke været møde siden sidst.
c. Nyt fra MED
Der er ikke nyt.
2. Opsamling på oplæg fra KIT-teamet (10 minutter)
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a. Fælles opsamling på oplægget fra KIT-teamet sidste møde. Hvilke refleksioner har
oplægget/dialogen skabt?
Der afholdes særskilt møde med indsatsområde Fællesskaber på dagsordenen. HLR laver doodle,
med tidspunkter til Fællesskabsmøde. Mødet afholdes inden næste SB18-møde.
3. Fællesskaber v/Kirstine (15 minutter)
a. Opfriskning af oplæg fra arbejdsgruppe omkring fællesskaber på Kærbyskolen (en del af
SB18’s fokusområder)
Der afholdes særskilt møde med indsatsområde Fællesskaber på dagsordenen. HLR laver doodle,
med tidspunkter til Fællesskabsmøde. Mødet afholdes inden næste SB18-møde.
4. SB18-fokus: Fællesskaber (beslutning) (30 minutter)
a. Skolebestyrelsen beslutter indsatser og/eller proces for det videre arbejde. Der nedsættes
arbejdsgruppe, og der tages højde for særskilt budgetpost til området.
Der afholdes særskilt møde med indsatsområde Fællesskaber på dagsordenen. HLR laver doodle,
med tidspunkter til Fællesskabsmøde. Mødet afholdes inden næste SB18-møde.
5. Mobilitetsrunde og skoleårets planlægning (orientering) (15 minutter)
a. Status på årets mobilitetsrunde
b. Status på skoleårets planlægning (se bilag)
Skolens bevilling blev gennemgået med opmærksomhedspunkter. Der er en særlig
opmærksomhed på en besparelse på ledelse, samt et mindre antal indmeldte børn i DUS.
Skolerne har gjort opmærksom på udfordringen overfor forvaltningen.
I kommende uge tager skolen fat på den kommende fagfordeling og har en opmærksomhed
på de erfaringer, der er blevet gjort det seneste års tid med Corona. SB18 inddrages hvis disse
erfaringer fører til forslag om en ændring i strukturer på skolen fx skoledagens organisering
og skema.
6. Covid-19 (orientering) (15 minutter)
a. Status på delvis tilbagevenden for de ældste elever, test på skolen mv.
Den seneste genåbning er forløbet godt. Elever og voksne har været glade for at vende
tilbage. Større elever og personale har mulighed for at blive testet to gange om ugen. Dette
er forløbet uproblematisk.
Fremadrettet er en potentiel nedlukning afhængig af et smitte-tal i det enkelte sogn. Dette
kan betyde hurtig lokal nedlukning.
7. Anerkendelse til personalet fra bestyrelsen (beslutning) (5 minutter)
a. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen anerkender personalet for den særlige indsats ifbm. covid19. Beslutning: Hvad og hvornår.
SB18 bakker op om initiativet. HLR og MO kommer med et forslag til skriv og en
erkendtlighed.
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8. Skolefest (beslutning) (5 minutter)
a. Beslutning af skolefestens skæbne i 2021 samt kommunikation herom.
Skolefesten i maj aflyses. SB18 opfordrer til, at der laves noget fælles for børn og personale,
så snart det er muligt. Eksempelvis en fejring af den nye skolegård.
9. SB18-FOKUS: Skolegård (orientering) (5 minutter)
a. Orientering om byggeproces.
JØ har været i dialog med HedeDanmark om konkret placering af Panna-banen. Der kan blive
behov for at skærme de to ”bold-baner” på en eller anden vis.
I forbindelse med pålægning af gummi skal der været opsyn med legepladsen hen over
natten. YJØ og JF laver en plan over ”vagter”, der efterfølgende kan besættes af dem, der har
mulighed for det.
10. Evt. (5 minutter)
Algoritmer, data og demokrati: Teknologi og digital dannelse. KRG deler yderligere info med SB18
inden næste møde.
11. Kommunikation på baggrund af dagens møde (5 minutter)
Der kan være tvivl hos forældre om hvor meget, der laves i skolegården i etape 1 og hvornår og
hvordan de efterfølgende etaper bliver realiseret. Når der på et senere tidspunkt kommunikeres
om skolegården, skal der være en yderligere tydelighed ift. at den nye skolegård opføres i etaper.
Hvad får vi nu og hvad kommer til senere, når finansieringen er på plads.
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